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Ulrika Eriksson och Camilla Söderberg,  
Kiruna, december 2005 



Abstrakt 

Detta examensarbete handlade om förskolans läroplan (Lpfö98). Syftet med undersökningen var 
att beskriva läroplanens betydelse för förskollärare och föräldrar. Hur samverkan mellan hem och 
förskola kan se ut, vilken kännedom föräldrar har om läroplanen och hur informationen om 
läroplanen till föräldrar kan se ut var de övriga frågeställningarna. Bakgrunden tar upp förskolans 
utveckling med fokus på styrning, förskolans egna läroplan och samverkan mellan hem och 
förskola. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning och mätinstrumenten bestod av intervjuer 
med förskollärare och en enkätundersökning bland föräldrar till barn i förskolan. Vår 
undersökning visade att läroplanen hade stor betydelse för förskollärare eftersom den ger stöd i 
yrket och allt arbete i förskolan utgår från denna. Samtliga föräldrar ansåg att kunskap om 
läroplanen var betydelsefull eftersom de kunde få en förståelse för arbetet, veta vilka 
förväntningar de kunde ha och vilka krav de kunde ställa på verksamheten. Många av föräldrarna 
hade dock inte så god kännedom om läroplanens innehåll. Den dagliga kontakten visade sig vara 
av stor vikt i samverkan med hemmet, förutom detta nämndes även utvecklingssamtal, 
föräldramöten och speciella händelser t.ex. Lucia som delar i samverkan. När det gäller 
informationen om förskolans läroplan till föräldrar visade det sig att den ofta sker vid 
inskolningar och föräldramöten och att det behövs en koppling mellan läroplanen och det 
vardagliga arbetet i förskolan. Denna undersökning har gett oss en djupare förståelse för 
läroplanens betydelse som vi kommer att ta med oss i vår framtid som lärare i förskolan.  
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Bakgrund 

Inledning 

Sedan 1998 har förskolan haft en egen läroplan med mål och riktlinjer som personalen i förskolan 
är skyldiga att följa. På Skolverkets hemsida kan vi läsa att en läroplan är en förordning som 
utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanen beskrivs verksamhetens värdegrund, mål 
och riktlinjer och man kan även läsa om förskolans uppdrag som bland annan betonar ett livslångt 
lärande där omsorg, lärande och fostran ska bilda en helhet. Trots att läroplanen är ett gällande 
styrdokument har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att den har en anonym roll 
i förskolans vardag. Vi blev därför intresserade av vad denna läroplan betyder för dem som 
arbetar i förskolan och för föräldrar med förskolebarn. Förskolan ska också vara ett stöd till 
familjen i ansvaret som rör barnens fostran, utveckling och lärande. I samarbete med föräldrarna 
är förskolans uppgift att låta varje barn få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. I 
läroplanen för förskolan står det att tydlighet när det gäller mål och innehåll är en förutsättning 
för barnen och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Läroplanen för förskolan, Lpfö98). Hur 
ser informationen om läroplanen till föräldrarna ut och vad de vet om förskolans uppdrag, var 
också något som upptog vårt intresse. I vår framtid tror vi att vår undersökning kommer oss till 
nytta, eftersom vi får en förståelse för vad läroplanen kan betyda för föräldrar och för oss 
förskollärare samt att få en inblick i olika sätt att informera föräldrarna om läroplanen. 

Information om den aktuella undersökningskommunen 

Alla kommuner i Sverige ska från och med den första januari 2006 ha individuella 
utvecklingsplaner till alla elever inom grundskolan (Allmänna råd och kommentarer - Den 
individuella utvecklingsplanen, 2005). I den aktuella kommunen, där undersökningen är 
genomförd, bedrivs ett projekt i två rektorsområden, som handlar om individuella 
utvecklingsplaner och förskolans läroplan. Den här kommunen har beslutat att även barn inom 
förskolan ska få en individuell utvecklingsplan, IUP, från januari 2006 och därför har personalen 
inom projektet fått skapat en egen mall för dessa individuella utvecklingsplaner. För att kunna 
skapa egna mallar har personalen fått tolka läroplanen och diskutera sin egen syn på barn, sitt 
förhållningssätt och synen på lärande. I tolkningen har de utgått ifrån läroplanens strävansmål 
och gjort sig en egen bild av betydelsen av dessa. I vår undersökning har vi inte studerat detta 
projekt men det kan ha haft betydelse för vårt resultat eftersom några av 
undersökningspersonerna har deltagit i projektet. 

Förskolans utveckling 

I följande avsnitt följer en beskrivning av förskolans utveckling med fokus på styrning och 
utformning av de olika verksamheterna genom tiderna. Det har inte funnits någon direkt läroplan 
för förskolan före 1998 men däremot har det funnits andra former för styrning t.ex. genom kyrka 
och stat och i form av olika pedagogiska program.  
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Barnkrubbor och småbarnsskolor 

I början på 1800 - talet, vid industrialismens genombrott, flyttade många familjer från landet in 
till städer. Jordbruket som tidigare varit huvudsaklig sysselsättning ersattes av arbete i fabriker.  
Lönerna i fabrikerna var låga och ofta var hela familjen tvungen att arbeta för att klara sig. Båda 
föräldrarna och barnen över fem, sex år arbetade upp till sexton timmar varje dag. De mindre 
barnen fick därför klara sig utan tillsyn vilket oftast ledde till att barnen dog av vanvård, hunger, 
kyla eller olyckshändelser därför att ingen tog hand om dem. Det var dessa förhållanden som var 
orsaken till att olika anstalter upprättades som skulle ta hand om barnen till fattiga mödrar. 
Anstalterna fick namnet barnkrubbor och från början skulle barnkrubborna ta hand om barn under 
två år men man insåg snart att även barn upp till sex år behövde tillsyn. Barnkrubborna fyllde en 
social funktion men hade ingen pedagogisk tanke (Simmons – Christenson, 1997). 
 
Kring 1840 växte småbarnsskolan fram. Småbarnsskolans främsta uppgift var att erbjuda 
barntillsyn för fattiga barn, i åldrarna två till sju, vars mödrar var tvungna att arbeta för att klara 
av försörjningen av familjen. Under denna tidsperiod kan man säga att kyrkan var huvudman 
över småbarnsskolan och kristendomen viktig med en auktoritär människosyn. Barnen sågs som 
syndiga och samhället hade i uppgift att fostra barnen enligt den kristna läran. Den kristna läran 
fanns med i alla delar av småbarnsskolans verksamhet. Undervisningsmaterial var Guds bud, 
böner och olika bibliska berättelser. Färdigheter som barnen skulle utveckla under sin tid i 
småbarnsskolan var renlighet, lydnad, uppmärksamhet och ordning (Vallberg – Roth, 2002). 

Barnträdgården 

Under 1890 – 1940 talet växte industrisamhället fram alltmer. Staten tog över kyrkans skydds- 
och kontrollfunktion. Kyrkans auktoritet började ifrågasättas och prästerna representerade inte 
längre den ensamma lärdomen. Den kyrkliga traditionen ersattes av en borgerlig tradition och 
viktiga ämnesområden var hemmet, hembygdens natur och historia. Människosynen var inte 
längre lika strängt auktoritär. Huvuduppgiften var att barnen på ett moderligt sätt skulle 
uppfostras till skillnad från tidigare då fokus låg på undervisningen. Under denna period 
romantiserades hemmet, modern och barnet vilket ledde till att barnträdgårdarnas bildande tog 
fart (Vallberg - Roth, 2002). Barnträdgårdsrörelsen var inspirerad av den tyske pedagogen 
Freidrich Fröbels tankar om barns utveckling. Fröbels uppfostringssystem bestod av två 
principer, nämligen principen om barnets självverksamhet och principen om lekens betydelse. 
Barnträdgården skulle endast vara ett komplement till hemmet eftersom hemmet var så viktigt att 
ingenting kunde ersätta det (Andersson, 1990). Barnträdgårdarnas syfte var att barnen skulle få 
vistas i en pedagogisk miljö som främjade deras utveckling. Det sågs också som en avlastning för 
den hemarbetande husmodern. I barnträdgården fick naturen och matematiken en större plats än 
tidigare. Sagor, sånger och fingerlekar ersatte till viss del psalmer och bibliska berättelser. Leken 
fick en större betydelse och plats under dagen. Det var viktigt att barnen fick lära sig hemmets 
olika sysslor och detta skedde genom olika praktiska och skapande aktiviteter (Vallberg – Roth, 
2002). 
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Intresset för förskoleverksamhet växer fram 

Från ca 1930 – 1970 gick samhället ifrån att se hemmet som idyll, allt fler kvinnor började arbeta 
utanför hemmet och ett samhälle som strävade efter att ge alla medborgare materiell välfärd och 
ekonomisk och social trygghet växte fram (Vallberg - Roth, 2002). Under 1930 – talet ökade 
samhällets intresse kring barnen och deras tillsyn. Diskussioner kring småbarnsinstitutionernas 
problem och andra frågor växte. Allt fler kommuner insåg vikten av en tidig fostran och började 
därför stödja förskoleverksamheten (Simmons - Christenson, 1997). 
 

HSB i Stockholm startade ”lekstugor” och tog därmed upp tanken om en mera allmän förskolefostran. 
Detta banade vägen för ökad förståelse för barnträdgården och dess syfte (Simmons – Christenson, 1997, 
s.208). 

 
Under denna tid får psykologin fotfäste med företrädare som Hetzer, Köhler och Gesell. I mitten 
på 1930 – talet tillsattes en statlig utredning, Befolkningskommissionen, och orsaken var det 
sjunkande födelsetalen. Utredningen skulle ta fram olika förslag på förändringar som skulle 
underlätta för familjerna att skaffa fler barn. Ett av dessa förslag var att bygga ut den halvöppna 
barnavården. Man föreslog att barnkrubborna i fortsättningen borde kallas daghem och att 
barnträdgårdarna borde kallas lekskolor. Kommissionen som utgick ifrån barns behov av 
pedagogisk verksamhet ansåg inte att barn under tre år hade behov av pedagogisk verksamhet. 
Vidare ansåg man att barn till förvärvsarbetande mammor kunde vara i behov av heldagstillsyn 
men att detta inte såg till barnens behov i första hand.  I slutet på 1930 - talet var det fortfarande 
endast enstaka fall av barntillsyn som bedrevs i samhällets regi (Andersson, 1990). 
 
Från 1950 - talet är det dominerande och tongivande perspektivet inspirerat av olika psykologer. 
År 1951 kom utredningen Daghem och förskolor som grundligt behandlade alla aspekter av 
förskoleverksamheten. Det var inte många av förslagen som förverkligades men utredningen fick 
stor betydelse för den inre verksamheten när det gäller mål och arbetsformer. Utredningen 
framhöll att barn hade ett behov av att möta jämnåriga och att samspela med människor på sin 
egen utvecklingsnivå och att barn i förskolan hade möjlighet att lära sig att reagera inför ett flertal 
olika individer och att vidga sina kunskaper om omgivningen. Förskolans uppgift var enligt 
utredningen att förebygga uppfostringssvårigheter, minska mammornas bundenhet vid sina barn, 
kompensera för brister i hemmets uppfostringsmiljö och att erbjuda föräldrafostran. I utredningen 
kunde man också läsa att fostran i grupp pedagogiskt inte var passande för barn under tre år. 
Utredningen föreslog att beteckningen halvöppen barnavård skulle ändras till barnstugor och trots 
att detta aldrig fastslogs så blev benämningen väldigt vanlig och kom att användas flitigt 
(Andersson, 1990). 1968 tillsattes en utredning rörande barnstugeverksamheten. Denna 
barnstugeutredning innehöll detaljerade beskrivningar av förskolans verksamhet. Innehållet 
visade på förslag rörande allt ifrån det pedagogiska arbetet, organisatoriska frågor till detaljerade 
ritningar över lokaler och utemiljön. Det gavs också ett förslag om att använda förskola som ett 
samlingsnamn för daghem och deltidsgrupper (SOU 1972:26). Barnstugeutredningen var den 
första utredningen om förskolans innehåll, utformning och målsättning (Simmons – Christenson, 
1997). De övergripande målen för förskolan var följande: 
 

Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser att rikt 
och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar. 
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Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med 
förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen. 
Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl 
egna som andras livsvillkor (SOU 1972:26, s.63). 

 
Förutom de övergripande målen för förskolan fanns även tre delmål. Delmålen var jag – 
uppfattning, begreppsbildning och kommunikation som ansågs vara stora kompetensområden 
under barnets förskoleår (SOU 1972:26). 
 
Under denna tidsperiod såg samhället människan som självständig och social på samma gång. 
Man gick nu också ifrån religiösa frågor till livsåskådningsfrågor, vilket innebar frågor som rör 
människors olika värderingar. Man ifrågasatte den tidigare föreställningen att könsmönster var 
något medfött (Vallberg – Roth, 2002). I barnstugeutredningen betonades vilket viktigt men 
samtidigt svårt uppdrag förskolan hade när det gällde att skapa en självkänsla hos barnen och få 
dem att tro på sin egen förmåga oavsett kön, socialgrupp och andra faktorer som spelar in redan 
tidigt i barnens liv (SOU 1972:27). Synen på barn vilade på utvecklingspsykologins teorier vilket 
innebar att man ansåg att alla barn utvecklades efter en viss mall (Vallberg – Roth, 2002). I 1968 
års Barnstugeutredning betonas ett arbetssätt som ser till varje barns speciella förutsättningar och 
som inte är bundet till kursplaner eller som ställer prestationskrav på barnen (SOU 1972:27). 
Förskolan och skolan skulle inte längre vara hemlik utan nu förändrades rummen från dockrum 
och lekkök till samhälls- och vetenskapsrum med aktivitetsstationer. Hur man undervisade och 
var man undervisade var mer viktigt än innehållet. Material, utrustning och lokaler ansågs viktigt. 
Under denna period övergick man till viss del ifrån sagor till faktaböcker. Kunskapen barnen 
skulle få var samhällsrelaterad t.ex. omvärldsorientering, trafik, sjukhusbesök. Vidare så skulle 
barnen lära sig vardagliga rutiner så som av- och påklädning, matsituationer och toalettbesök. 
Andra kunskaper som ansågs viktiga var årstider, helger och bemärkelsedagar. 1970 - talets 
arbetsplaner, utgivna av Socialstyrelsen, var inspirerade av Jean Piaget och Erik H. Eriksons 
teorier (Vallberg – Roth, 2002). 

Från lagen om allmän förskoleverksamhet till en egen läroplan 

1975 var ett viktigt år i förskolans historia då lagen om allmän förskoleverksamhet trädde i kraft. 
Lagen innebar att alla sexåringar skulle få plats i förskolan. Dessutom fastslogs förskola som ett 
samlingsnamn för daghem och deltidsgrupper (Simmons – Christenson, 1997). 1985 tog 
riksdagen beslut om förskola för alla barn. Beslutet innebar att det, under 1991, skulle finnas 
möjlighet för alla barn över ett och ett halvt år att delta i en pedagogisk gruppverksamhet 
(Allmänna råd från socialstyrelsen 1990:4). I januari 1986 fick socialstyrelsen i uppdrag av 
regeringen att utforma ett pedagogiskt program för förskolan. Programmet gällde alla förskolor i 
Sverige och alla barn upp till sju år. Innehållet i programmet var bland annat förskolans mål, 
principer av vad förskolans verksamhet kan innehålla och vilka arbetssätt som kunde användas 
och synen på barnens utveckling. Det fanns även med principer över hur planering, ledning och 
utveckling av förskolan kan bedrivas både på kommunal nivå och inom själva förskolan. Barns 
utveckling indelades i förutbestämda faser eller stadier. Man ansåg att det behövdes vissa 
normalitetsbegrepp för att kunna anpassa mål och medel till barns behov, funktionssätt och 
möjligheter i olika stadier. Förskolans uppgift var att ha en pedagogisk verksamhet som var 
målinriktad och planerad. Omsorgen skulle vara trygg och kärleksfull, barnen skulle få känna 
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gemenskap och få stöd för att utveckla sin personlighet och kompetens. Barnen skulle få 
kunskaper om sig själva och även om sin omvärld och fostras till demokratiska värderingar. 
Förskolan hade ett speciellt ansvar för barn som behövde stöd i sin utveckling. Förskolan skulle 
vara ett komplement till hemmet och verksamheten skulle i nära samarbete med föräldrarna 
utformas och ge möjlighet för föräldrarna att både ha barn och att kunna förvärvsarbeta eller 
studera (Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3). Från 1985 var styrdokument inspirerade av 
olika teoretiker. I styrdokumenten hänvisade man till vissa teoretiker som Fröbel, Piaget och 
Vygotskij (Vallberg - Roth, 2002). 
 
Det fanns ett behov av att komplettera det pedagogiska programmet eftersom det i första hand 
vände sig till ledningsansvariga i kommunen. Den främsta uppgiften programmet hade var att 
visa vilka grundläggande värderingar och principer som skulle gälla i förskolans verksamhet. 
Därför behövdes det andra texter som mer inriktade sig på metoder för att vägleda förskolans 
personal i deras arbete. En av de texter som utgavs var då Lära i förskolan som visade på innehåll 
och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. (Allmänna råd från socialstyrelsen 1990:4) 
 
1996 överfördes förskolan från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Orsakerna till 
denna reform var flera. En orsak var att utbildning internationellt sett blivit en mycket viktig del i 
länders ekonomi och konkurrens. En annan orsak var att Sveriges regering ville se en 
kvalitetshöjning i både förskolan och skolan. De ansåg att barns första år var viktiga i det 
livslånga lärandet och ville därför skapa ett utbildningssystem med samma syn på utveckling och 
lärande under hela skoltiden. 1998 slutfördes reformen i och med att Skolverket övertog ansvaret 
för barnomsorgen och regelverket flyttades från socialtjänstlagen till skollagen (Skolverket, 
Rapport 239, 2004). 

Förskolans första egna läroplan 

En viktig del för förskolan i det nya utbildningssystemet var införandet av en egen läroplan 1998. 
Införandet av en egen läroplan innebar att förskolan fick mer preciserade mål än tidigare. Staten 
bestämde mål och riktlinjer för förskolans verksamhet och kommunen ansvarar för att varje 
förskola arbetar mot dessa mål. Förskolans strävansmål gör det möjligt även för föräldrar och 
barn att veta vilka krav de kan ställa och vad de kan förvänta sig av förskolans verksamhet. 
(Skolverket, Rapport 239, 2004). 
 
Enligt Lumholdt (2004) var förskolans första egna läroplan varmt välkommen. Denna reform 
innebar en statushöjning för förskolan och dess personal. Läroplanen innebar ett stöd för 
personalens pedagogiska arbete och för deras professionella självkänsla. Genom läroplanen fick 
personalen sin betydelsefulla del i barnens livslånga lärande bekräftad. Även Campner och 
Persson (2000) betonar hur läroplanens inträde gett pedagogerna bekräftelse för det pedagogiska 
arbete som sker i förskolorna. 
 
Barnsynen vilar på det kompetenta barnet, ett barn med rättigheter och som har en viktig del i sitt 
eget liv och lärande. Människosynen i stort har även den förändrats, fokus ligger på mänskliga 
rättigheter, alltså människans rättigheter ska vara oberoende av t.ex. kön och socialgrupp. 
(Vallberg – Roth, 2002). Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla 



 
 
 
 

6

barn som deltar i verksamheten ska erbjudas en trygg, rolig och lärorik vistelsetid. Omsorg, 
fostran och lärande ska bilda en helhet i den pedagogiska verksamheten (Lpfö98). Man lär sig 
och tillägnar sig kunskap så länge man lever. Idag är det inte pedagogen som förmedlar kunskap 
utan barnen som i samspel med pedagogen tillägnar sig den. Läroplanen tar upp innehåll och mål 
i verksamheten men tar inte upp hur personalen ska arbeta eller vilka lokaler/material som ska 
användas (Vallberg – Roth, 2002). I Lpfö98 finns fem olika områden med mål och riktlinjer för 
förskolans verksamhet. 
 

• Normer och värden 
• Utveckling och lärande 
• Barns inflytande 
• Förskola och hem 
• Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

Samverkan mellan hem och förskola 

Den viktiga relationen 

Att samverka med barnens föräldrar är grunden för hela förskolans verksamhet. Barn och föräldrar måste 
ses som ett och hur man lyckas stödja barnet i förskolan beror på de gemensamma krafter som pedagoger 
och föräldrar lägger ned (Campner & Persson, 2000, s.196). 

 
I förskolan sker många möten mellan pedagoger och föräldrar men ofta är mötet bara ett utbyte 
av information. Om föräldrarna ska ha en möjlighet att vara med och påverka förskolans 
verksamhet måste pedagogerna skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner (Skolverkets 
allmänna råd, Kvalitet i förskolan, 2005). I Lpfö98 står det att alla som arbetar inom förskolan 
ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en god och tillitsfull 
relation mellan personalen och föräldrarna. Föräldrarnas synpunkter gällande verksamheten ska 
beaktas och personalen ska ge föräldrarna möjlighet till att utöva inflytande över hur målen 
konkretiseras (Lpfö98). Eftersom inflytande är en demokratifråga är personalen skyldig att 
försöka få alla föräldrar delaktiga (Skolverket, Rapport 239, 2004). För att föräldrarna ska ha de 
kunskaper som krävs för att aktivt kunna påverka verksamheten är det viktigt att personalen 
berättar om de strävansmål som läroplanen förmedlar. När man informerar föräldrar om 
läroplanen kan man visa på exempel från verksamheten för att undvika att informationen blir 
alltför abstrakt. Informationen blir lättare att ta till sig när man utgår från barnen och aktiviteter 
som de deltar i (Campner & Persson, 2000). 
 
Flising, Fredriksson och Lund (1996) menar att föräldrar måste få se vad förskolan kan erbjuda 
barn och föräldrar för att få en förståelse för arbetet som bedrivs i förskolan. En förståelse för 
förskolan och dess uppdrag är nödvändig och en förutsättning för föräldrars möjlighet till 
inflytande. Pedagogerna har den största inblicken i verksamheten och därför är det deras 
skyldighet att hjälpa föräldrarna att få en inblick i verksamheten. Föräldrars vilja och 
engagemang att delta i verksamheten är beroende på vilket sätt deras åsikter bemöts. Bemöts 
åsikterna med respekt är det stor sannolikhet att viljan att engagera sig i verksamheten ökar. Juul 
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och Jensen (2003) berättar att pedagogen har en viktig roll som värd i samarbetet med 
föräldrarna. Det innebär att pedagogen är ansvarig för tonen, stämningen och atmosfären i 
samarbetet. Följande citat beskriver hur ansvaret mellan hem och förskola skall fördelas och 
varför samverkan är viktigt: 
 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet 
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98) 

 
I Skolverkets broschyr riktad till föräldrar med barn i förskolan står det att föräldrar står sitt barn 
närmast och detta innebär att deras åsikter är betydelsefulla. För att kunna erbjuda barnen en 
trygg och lärorik vistelse på förskolan är det viktigt att alla föräldrar vågar dela med sig av sina 
synpunkter på verksamheten (Skolverket, 1999). Campner och Persson (2000) berättar om att 
personalen genom enkätfrågor kan få föräldrarna delaktiga i utvärderingen av verksamheten. 
Enkäten delas ut till samtliga föräldrar och frågorna rör bland annat hur de uppfattar att 
personalen arbetat för att uppnå målen i Lpfö98. Författarna anser att pedagogerna måste vara 
medvetna om föräldrars och barns uppfattning om hur verksamheten bedrivs för att kunna göra 
en riktig utvärdering.  Enligt Skolverkets rapport 239 (2004) har ungefär hälften av föräldrarna 
fått vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten. I läroplanen för förskolan kan man läsa att 
arbetslaget ska se till att alla föräldrar blir delaktiga i just utvärderingen.   

Att samarbeta – inte alltid  lätt 

I kontakten mellan hem och förskola kan problem ibland uppstå. I Skolverkets rapport 239 (2004) 
betonas relationen mellan förskolan och hemmet som en viktig förutsättning för ett bra arbete 
med barnen. De beskriver att förskolans roll i barnets utveckling och socialisation har stärkts och 
att förskolan är en viktig del i barnens och föräldrarnas liv. I verkligheten visar det sig att 
samarbetet med föräldrarna kan se ut på många olika sätt. Om samarbetet fungerar bra då blir 
arbetet med barnen och verksamheten också bra men om samarbetet inte fungerar bra kan det 
vara irritationsmoment för personalen. Även Juul och Jensen (2003) belyser olika sidor i 
relationerna mellan föräldrar och personal. De anser att det sällan blir problem i relationen mellan 
båda parterna om det inte finns något negativt att ta upp vare sig det gäller barnet eller någon av 
de vuxna inblandade.  I samarbetet med föräldrarna kan det ibland vara svårt för både personal 
och föräldrar att förstå hur samverkan och inflytande kan fördjupas och utvecklas. Beroende på 
föräldrars varierande livssituationer har olika föräldrar olika möjligheter att samarbeta och utöva 
inflytande på förskolans verksamhet (Skolverket Rapport 239, 2004). Enligt Flising, m.fl. (1996) 
finns det många orsaker till att föräldrar har olika syn och förväntningar på förskolan och dess 
uppdrag. 
 

Det är viktigt att slå fast att föräldrar inte är någon enhetlig grupp. Föräldrar har olika värderingar – 
religiöst, politiskt, socialt och ekonomiskt och de lever under olika materiella villkor… 
… Föräldrars kunskaper och erfarenheter varierar, och deras syn på kunskap, vad kunskap är och hur man 
bäst tillägnar sig kunskap uppvisar också stor variation. De kan också ha olika syn på barn, barns fostran 
och utveckling (Flising, m.fl. 1996, s.15). 
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Bengtsson och Olsen (2004) skriver i sin rapport Förskolans läroplan- en osynlig läroplan om att 
föräldrar ofta lever ett stressat liv och att de därför inte orkar engagera sig i frågor som rör 
förskolans verksamhet. Det som föräldrarna säger sig kunna påverka är till exempel sovtider och 
vistelsetider. Vidare beskriver de att både föräldrarna själva, förskollärare och rektorer menar att 
många föräldrar är nöjda så länge deras barn trivs och mår bra och litar då på att pedagogerna gör 
ett bra arbete. Många föräldrar upplevde att de fått för lite information kring läroplanen och enligt 
författarna är det förskolans ansvar att se till att det finns en fungerande kommunikation med 
hemmet och detta för barnets bästa. De skriver också om att de hoppas att förskolan blir bättre på 
att bjuda in föräldrarna i verksamheten och att få föräldrarna att inse att deras engagemang är 
viktigt. 
 

Ska vi kunna förstå varandras förväntningar och behov måste det finnas en öppen kommunikation och en 
medvetenhet om att det inte finns några absoluta sanningar. Likaså en förståelse för att det vi gör, oavsett 
om vi är föräldrar eller pedagoger, det gör vi för barnets bästa (Bengtsson & Olsen, 2004, s.45). 

Syfte 

Vår undersökning handlar om förskolans läroplan. Syftet är att beskriva läroplanens betydelse för 
förskollärare och föräldrar och hur informationen om läroplanen till föräldrar kan se ut. 
 

Frågeställningar 

Vilken betydelse har förskolans läroplan för förskollärare och föräldrar? 
Hur kan samverkan mellan hem och förskola se ut? 
Hur kan informationen om läroplanen till föräldrar se ut? 
Vilken kännedom har föräldrar om läroplanen? 
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Metod 

Val av metoder 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där intervjuer av förskollärare och en 
enkätundersökning till föräldrar utgör grunden för vår undersökning. Meningen med en kvalitativ 
studie är enligt Svenning (2003) att visa på exempel, ur vilka man sedan kan dra olika slutsatser 
kopplat till den bakom liggande kunskapen. Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ 
undersökning var att vi ville skapa en djupare bild av ett fåtal förskollärares och föräldrars åsikter 
om förskolans läroplan. Vi har använt oss av öppna frågor utan svarsalternativ både under 
intervjuerna och i enkätundersökningen och om vi då hade valt en undersökningsgrupp på många 
fler personer hade materialet tagit alltför lång tid att sammanställa. Vi var inte intresserade att 
visa någon absolut sanning utan vi ville göra en beskrivning av hur det kunde se ut. 
 
Intervjuer är en teknik för att samla in information genom olika frågor. Oftast är intervjuer 
personliga eftersom intervjuaren träffar intervjupersonen under informationsinsamlandet (Patel, 
2003). Vi har använt oss av personliga intervjuer eftersom vi ville få så utförliga svar som möjligt 
när det gäller olika åsikter och tankar kring läroplanens betydelse, vilket följande citat visar. 
 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder 
ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett 
eget perspektiv och med egna ord (Kvale,1997, s.70) 

 
Enligt Patel (2003) är meningen med en kvalitativ intervju att ta reda på den intervjuades 
uppfattning inom ett specifikt område och vid en sådan intervju går det inte att formulera 
svarsalternativ eftersom det inte finns några rätta svar på frågan. Våra intervjufrågor är således 
öppna och saknar därför svarsalternativ. 
 
Enligt Ejlertsson (2005) är enkäter ett sätt att samla in information där undersökningspersonerna 
själva är aktivt deltagande. Att vi valt att genomföra en enkätundersökning bland föräldrarna 
berodde på att vi ville nå ut till en större grupp föräldrar med barn i förskolan än vad vi kunnat 
göra med hjälp av intervjuer. Vi har även i enkäterna valt att ha frågor utan svarsalternativ 
eftersom det handlar om undersökningspersonernas tankar och åsikter. 
 

Material 

Material som vi använt för att genomföra våra intervjuer var anteckningsblock och penna för att 
kunna anteckna under intervjuerna. 
Intervjuguide se bilaga 1. 
Enkät se bilaga 2.  
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Till enkätundersökningen har vi använt kuvert och papperslådor märkta enkätsvar för att våra 
undersökningspersoner skulle kunna lämna in de ifyllda enkäterna. 

Undersökningsgrupp 

Undersökningspersoner är förskollärare och föräldrar med barn i förskolan. Vi bestämde oss för 
att intervjua tio förskollärare från olika förskolor i den aktuella kommunen. Urvalet skedde 
genom att vi tittade i den lokala telefonkatalogen och på kommunens hemsida efter olika 
förskolor och sedan valde vi ut förskolor från olika rektorsområden. Vi valde förskollärare från 
olika rektorsområden för att få en bild av hela kommunen. Vi tog kontakt med tio förskolor via 
telefon. En del av förskolorna bestämde sig på en gång medan andra bad om betänketid till dagen 
efter. Sex förskolor tackade ja till att delta i vår undersökning och fyra valde att inte deltaga av 
olika orsaker. De deltagande förskolorna fick själva bestämma vilken förskollärare som var 
intresserad av att bli intervjuad.  
 
Vi valde att lämna ut enkäter till föräldrar med barn i förskolan. Orsaken till att vi har valt denna 
undersökningsgrupp är att vi ville ta reda på vilken betydelse förskolans läroplan har för 
föräldrarna. Undersökningsgruppen var de föräldrar som hade barn på de förskolors avdelningar 
där vi genomfört intervjuerna. Vi lämnade ut 78 enkäter och vi fick in 13 stycken. Bortfallet var 
83 %. Orsaken till det stora bortfallet kan vara att vi inte personligen delat ut enkäten till 
föräldrarna men även att det började närma sig jul och föräldrarna kanske hade mycket annat att 
tänka på. Enkätfrågorna kan också ha varit för svåra eller tidskrävande att besvara. 

Tidsplan 

2005/2006 
 

• v.35-36 Påbörjade och färdigställde PM. Samlade information till rapportens bakgrund. 
• v.37-38 Handledare utsågs. Samlade fakta ur litteratur och forskning. Arbetade med 

bakgrunden och inledning. 
• v.39  Samlade och bearbetade information till bakgrunden och metoden. 
• v.40-43 Arbetade med bakgrund och påbörjade intervju- och enkätfrågor. 

Telefonkonferens med handledaren. 
• v.44-45 Fortsatte arbeta med bakgrunden och intervju- och enkätfrågor. 
• v.46 Tog kontakt med undersökningsgrupper, färdigställde intervju- och enkätfrågor och 

påbörjade intervjuerna. 
• v.47 Lämnade ut enkäter och fortsatte att arbeta med intervjuerna. Arbetade med 

bakgrund och metod. 
• v.48 Arbetade med bakgrund. Lämnade ut påminnelse om enkäterna till 

undersökningsgruppen. Skrev rent och påbörjade analys av intervjuer. 
• v.49 Telefonkonferens med handledare. Gjorde ändringar efter överenskommelse med 

handledare och påbörjade färdigställandet av bakgrund och metod. Samlade in enkäter 
och började sammanställa dem. 
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• v.50 Analyserade intervjuer och enkäter. Gjorde färdigt resultatet och påbörjade 
diskussionen. 

• v.51 Färdigställde diskussionen och påbörjade färdigställandet av arbetet som helhet. 
Skickade in arbetet till handledare. 

• v.2 Slutseminariet. 
 

Genomförande 

Undersökningen började med att vi studerade litteratur och fördjupade oss på vissa områden 
relevanta för vårt syfte. När vi sedan fått större kunskap inom området började vi skriva enkät- 
och intervjufrågor. Därefter tog vi kontakt med undersökningspersonerna. 

Intervjuer  

Tillsammans med undersökningspersonen kom vi överens om en tid för intervju. Vi valde att 
lämna ut intervjufrågorna i förväg till undersökningspersonerna, detta valde vi att göra eftersom 
våra frågor vad sådana att de kanske behövde fundera över dem i förväg. Vi utförde intervjuerna 
på undersökningspersonernas arbetsplats och varje intervju tog ungefär 30 minuter. Under 
intervjutillfället ställde en av oss frågorna och den andra antecknade det som sades. Den person 
som förde anteckningar skrev senare också ner intervjun med hjälp av ordbehandlingsprogram. 
Undersökningsgruppen är anonym eftersom vi varken nämner deras namn, förskolans namn eller 
vilken kommun de arbetar i. 

Enkäter 

Enligt Patel (2003) kan för många enkätfrågor leda till att personerna inte bryr sig om att svara 
överhuvudtaget. Med detta i åtanke bestod vår enkät endast av några få och för studien relevanta 
frågor. Innan vi lämnade ut enkäterna lät vi en person läsa igenom frågorna för att se till att 
frågorna var lättförståeliga och tydliga. Vi lämnade ut enkäter på samma förskolor och 
avdelningar som vi utfört våra intervjuer. Enligt Ejlertsson (2005) är ett följebrev viktigt för att 
undersökningspersonerna ska veta vad undersökningen handlar om och vem den görs av. Till 
enkäten medföljde ett brev där vi berättade om oss själva, vår undersökning och 
undersökningspersonernas anonymitet. En del av förskollärarna visste inte om de hade rätt att 
tillåta oss att genomföra enkätundersökningen bland föräldrarna. Vi valde därför att ta kontakt 
med rektorerna till de berörda förskolorna och berätta om vår undersökning. Alla rektorer fick 
även läsa igenom våra enkätfrågor. Enkäterna lämnades ut till förskolor där 
undersökningspersonerna både fått svara och lämna in dessa. Vi samlade in enkäter efter en och 
en halv vecka. När en vecka hade gått valde vi att åka runt till förskolorna och lämna ut en 
påminnelse om enkätsvaren.  Till enkäten medföljde ett kuvert. Enkäten lades ner i kuvertet, 
klistrades igen och lades sedan ner i lådan märkt enkätsvar som vi hade placerat ut på 
förskolorna. Undersökningsgruppen är på så sätt anonym. 
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Analys av data 

Vid analys av våra rådata har vi använt principen successiv approximation som är en princip i tre 
kodningssteg där analysen stegvis fördjupas.  Det är en process där materialet läses om och om 
igen och där varje genomläsningen ger nya infallsvinklar (Svenning 2003).  
 
Vår analys av den insamlade informationen påbörjades direkt efter varje avslutad intervju då vi 
läste igenom anteckningarna för att försöka hitta olika mönster. Under sammanställningarna av 
intervjuerna skrev vi samtidigt ner tankar, slutsatser och mönster som vi redan här kunde ana och 
enligt Patel (2003) är sådana löpande analyser viktiga för att hålla informationen levande. Vi 
skrev därefter ut samtliga intervjuer och fortsatte bearbetningen av informationen på det sättet att 
vi läste igenom dessa många gånger och samtidigt antecknade tankar vi fick direkt på de ställen 
där de hörde hemma. Efter detta klippte vi med datorns hjälp ihop olika citat och tolkningar och 
sorterade informationen för att lättare få en överblick av resultatet.  När vi slutligen kunde 
urskilja mönster och kopplingar till vår bakgrundsinformation sammanfattade vi samtliga 
intervjuer. 
 
Vid analysen av enkäterna gick vi till väga på samma sätt som vid analyserna av intervjuerna. Det 
enda som skilde analyserna åt var att första analysen av enkäterna påbörjades när samtliga 
enkäter var insamlade. 
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Resultat 

I vårt resultat har vi valt att först presentera de analyserade intervjuerna med förskollärarna och 
därefter resultatet av vår analyserade enkätundersökning bland föräldrar med barn i förskolan. Vi 
avslutar med en sammanfattning av vårt resultat. Syftet med våra intervjuer var att få en bild av 
läroplanens betydelse för förskollärarna men även om och hur förskollärarna informerar 
föräldrarna om förskolans läroplan. Syftet med vår enkätundersökning var att få en inblick i 
läroplanens betydelse för föräldrarna.  
 

Förskollärarnas perspektiv på läroplanen och på samverkan med hemmet 

Vi inleder med en presentation av undersökningsgruppen och sedan redovisar vi en kvalitativ 
analys av intervjuerna. Vi har valt att ta med vissa citat som förtydligar vår analys. Vår 
undersökningsgrupp består av sex kvinnliga förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma 
kommun. Fyra stycken hade varit verksamma i över 20 år och två stycken hade varit verksamma i 
under 10 år. En av undersökningspersonerna arbetar med barn i åldrarna 1 – 3 år och de övriga 
med barn i åldrarna 1 – 5 år. 
 

Läroplanens betydelse för förskollärarna 

1998 fick förskolan sin första egna läroplan och majoriteten av förskollärarna i vår studie 
upplever att uppdraget har blivit klarare och tydligare efter läroplanens inträde. Någon anser att 
läroplanen har inneburit att man fått hjälp att sätta ord på saker medan en annan tycker att arbetet 
nu ger en större utmaning som citatet visar: 
 

– Känner att det blivit tydligare, klarare vad mitt uppdrag är. Arbetet har blivit mer meningsfullt. Tidigare 
saknade jag ibland struktur i mitt arbete. Nu känner jag att det ger mer och är större utmaning.  

 
Samtliga förskollärare är positivt inställda till förskolans läroplan. De flesta av förskollärarna 
upplever att läroplanens inträde har inneburit ett stöd i deras arbete och att yrkets status har höjts.  
 

– Jag tycker att den är bra och att den känns som ett stöd, en ryggrad i yrket. Den ger ramar åt oss själva 
och vad som är ännu viktigare - mot föräldrar och arbetsledning. Den är viktig för den styrker yrkesrollen. 

 
 
Någon förskollärare betonar att det tidigare bara funnits allmänna råd och att dessa just var råd 
och inga måsten till skillnad från nu då de är skyldiga att arbeta efter Lpfö98 och att lärandet 
prioriteras mer nu än förr. Vidare nämns också att dokumentation har blivit en naturlig del av 
förskolans vardag. En förskollärare upplever att det har blivit högre krav på dem som jobbar 
inom förskolan, eftersom de måste kunna visa och tala om vad man arbetar med. En annan 
förskollärare känner sig säkrare eftersom hon kan hänvisa att hon arbetar efter läroplanen för till 
exempel föräldrar. Citaten nedan visar på två olika sätt att förhålla sig till läroplanen: 
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– Ja, nu är det mer krav på att vi ska kunna tala om och visa vad vi gör. Vi ska kunna visa att vi uppnår 
det som står i läroplanen och det innebär att det är högre krav på oss. 

 
– Kanske ändrats, man är lite säkrare, kan hänvisa att vi jobbar efter läroplanen. Kan visa föräldrarna om 
det blir diskussioner. Man kan gå tillbaka och titta i den. 

 
Några förskollärare påpekar att läroplanen ligger till grund för allt arbete i förskolan och hälften 
av alla förskollärarna säger att läroplanen alltid finns med i tankarna när det gäller arbetet.  En av 
förskollärarna tar upp läroplanen som utgångspunkt för kvalitetsredovisningen och arbetet med 
individuella utvecklingsplaner. Någon berättar att de gemensamt i arbetslaget tolkat alla mål och 
riktlinjer för att skapa en gemensam bild av vad läroplanen betyder för just dem.  De flesta av 
förskollärarna berättar att de använder läroplanen som en utgångspunkt i sin planering av 
verksamheten och att allt arbete vilar på läroplanens mål till skillnad från förut då man planerade 
de olika aktiviteterna först. Nedanstående citat förtydligar detta: 
 

– Man tänker när man planerar som man inte gjorde förut även fast man gjorde samma saker. 
 
– Förr planerade vi aktiviteter som höst, jul och Lucia. Först planerade vi aktiviteten och omedvetet 
jobbade vi utifrån mål och riktlinjer, nu börjar vi tolka mål och utifrån det planera aktiviteter. Det är en 
viss skillnad, en stor skillnad på ett sätt. 

 
Ett par förskollärare nämner att läroplanen kan vara svår att tolka. Någon påpekar att det är 
viktigt att läsa läroplanen återkommande för att förstå den medan en annan berättar att arbetslaget 
i samband med en utbildning fått hjälp att tolka den. Att arbeta utifrån läroplanen verkar inte 
alltid vara lätt, vilket man kan läsa i citatet nedan. 
 

– Det är ju inte en rak enkel väg så att man känner att allt är solklart. Ibland känns det att det här var 
enkelt, ibland hjälp vad ska vi göra nu, det är som en berg och dalbana. Men nu i början kanske det inte är 
så konstigt ju mer vi tränar ju mer ger det. Det kan vara svårt att tolka målen till deras (barnens) nivå. 
Solidaritet, respekt och demokrati vad är det för en ettåring? Det är inte helt enkelt men det går bara vi lär 
oss hur. 

 
Någon av förskollärarna anser att läroplanen innehåller mycket goda tankar och idéer som inte 
alltid stämmer överens med verkligheten, bland annat därför att barngrupperna är för stora. 
 

Samverkan med hemmet 

Samtliga förskollärare betonar hur viktig den dagliga kontakten är, där föräldrar och personal kan 
mötas och ta upp saker som hänt under dagen. Någon berättar att det är bättre att ta upp problem 
på en gång när de dyker upp för att det inte ska skapa irritation från något håll. En förskollärare 
berättar att den dagliga kontakten är ett bra tillfälle till att se varje barn och förälder, vilket vi kan 
läsa nedan:  
 

– Det är viktigt med tamburkontakten, att se varje barn och förälder. Det är i den dagliga kontakten vi kan 
ta upp vardagliga saker och även annat. 
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Alla förskollärare har utvecklingssamtal och föräldramöten som delar i samverkan med hemmen 
och en av förskollärarna nämner också inskolningen som en möjlighet att berätta om 
verksamheten. En av förskollärarna berättar att de vill försöka få med föräldrar, till barnen på 
förskolan, i skolrådet eftersom de inte tidigare blivit inbjudna dit. Förskollärarna nämner också 
andra former av samverkan till exempel föräldrafika, pysselstunder och Lucia. På en av 
förskolorna skickar de även hem veckobrev till föräldrarna.  
 
Någon anser att deras samverkan med hemmen fungerar mycket bra. Några av de intervjuade 
förskollärarna berättar att det ibland inte kommer många föräldrar på föräldramötena. Att 
föräldrarna är nöjda, inte har stort behov av att få information eller om de inte vågar komma är 
några funderingar kring varför föräldrar uteblir från föräldramöten. Det poängteras att föräldrarna 
är mycket välkomna att ge idéer, synpunkter och förslag. För att få fler föräldrar att deltaga i 
föräldramöten och att vilja och våga påverka verksamheten berättar några att deras arbetslag har 
som mål att utveckla kontakten med föräldrarna. I arbetet mot detta mål planerar en av 
förskolorna att genomföra en enkätundersökning om föräldrarnas delaktighet i verksamheten och 
den andra förskolan planerar att ha föräldrasamtal där föräldrarna får en chans att diskutera hur 
och vad som kan förbättras.  
 

– Vi vill utveckla vår samverkan med föräldrarna och har detta som ett mål i kvalitetsredovisningen och 
ska utvärdera föräldrarnas delaktighet i verksamheten genom enkätfrågor. Föräldrarna får svara anonymt 
på frågorna som ska handla om hur föräldrarna vill att förskolan ska utveckla samarbetet med hemmet 

 

Att informera föräldrarna om förskolans läroplan 

De flesta av förskollärarna uppger att de brukar informera föräldrarna om läroplanen vid 
inskolningen och en av dessa anser att om föräldrarna vill veta mer om läroplanen är det deras 
ansvar att efter eget intresse ta reda på mer. Nedanstående citat förtydligar detta: 
 

– Det gör vi vid inskolningen då barnet börjar. Då nämns de största och viktigaste bitarna ur läroplanen 
men jag tycker att det är upp till föräldrarna att ta del av läroplanen om de vill. Jag tycker att det är 
kommunens ansvar att informera föräldrarna om läroplanen. 

 
Hon tycker också att kommunen är ansvarig för informationen till föräldrarna. Hälften av 
förskollärarna brukar även ta upp läroplanen vid föräldramöten. En av förskollärarna uppger att 
veckobrevet som skickas till föräldrarna innehåller information kopplad till förskolans läroplan 
och några andra berättar att arbetslaget tagit upp läroplanen i samband med att de informerat om 
individuella utvecklingsplaner. 
 
Det vanligaste sättet att informera om läroplanen är att visa föräldrarna hur förskolans arbete 
kommer att se ut och vilka mål man strävar efter i verksamheten. Informationen kan ske genom 
att de pratar runt omkring läroplanen eller att förskollärarna plockar ut vissa punkter som de visar 
upp och berättar om. En förskollärare berättar att de går igenom vilka mål som kan komma fram 
vid de olika aktiviteterna i förskolan. På en förskola har personalen valt att ta hjälp av en 
utomstående person, ledningsresurs, för att på ett föräldramöte informera om läroplanen. 
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En del av de intervjuade hade funderingar om hur de skulle kunna utveckla informationen om 
läroplanen till föräldrarna. Någon funderade på att ta ut citat från läroplanen och diskutera dessa 
tillsammans med föräldrarna, eftersom det kan göra föräldrarna mer intresserade, medan en 
annan funderar på att skaffa en broschyr där föräldrarna kan läsa för att förstå läroplanen.  
 

– Vi informerar inte om den på något speciellt sätt men vi har funderat kring att citera vissa delar av 
läroplanen. Vi pratar annars runtomkring läroplanen och dess mål men vi vill gärna få föräldrarna mer 
intresserade av läroplanen. Det skulle vara roligt att få igång diskussioner med föräldrarna kring 
läroplanen. 

 
När det gäller läroplanens tillgänglighet för föräldrarna uppger hälften av förskollärarna att 
läroplanen hänger på väggen eller finns framme på annat sätt. En förskollärare säger att de har 
haft läroplanen hängande på väggen och att de i början när läroplanen kom brukade pratade mer 
om den. Hon anser dock att föräldrarna inte är intresserade och denna åsikt delar hon med några 
av de andra intervjuade. En förskollärare blev förvånad när många föräldrar, på föräldramöte, 
uppgav att de inte kände till läroplanen och hon har funderingar om de inte läst den eller om den 
är för svår att tolka. Enligt förskollärarna är föräldrarnas medvetenhet om läroplanen relativt 
liten. Några anser att detta beror på att det saknas intresse, tid eller ork hos föräldrarna. Någon 
påpekar att föräldrarna ofta är nöjda så länge barnen trivs och därför kanske inte känner behov av 
att veta mer om läroplanen medan någon anser att de själva behöver bli bättre på att synliggöra 
arbetet. Något som också visade sig var att förskollärare upplevde att föräldrar börjar intressera 
sig mer ju äldre barnet blir. En förskollärare säger att föräldrarna nog vet att läroplanen finns men 
att de inte förstår hur stor betydelse den har och en annan av de intervjuade funderade på om 
föräldrarna bara tror att barnen leker när de är på förskolan. Hon funderar också om 
medvetenheten om läroplanen är lika liten hos föräldrar med barn i skolan. En vanlig åsikt är att 
de föräldrar som är mycket medvetna om läroplanen oftast arbetar inom förskola/skola. En av 
förskollärarna berättar att föräldrarna är medvetna om målen de arbetar med men inte exakt alla 
punkter som står i läroplanen. 
 

Sammanfattning  

Samtliga förskollärare är positivt inställda till förskolans läroplan. Många anser att läroplanen 
innebär ett stöd i arbetet och att yrkets status har höjt. Att förskolans uppdrag har blivit tydligare 
efter läroplanens inträde anser majoriteten av de intervjuade. Att det blivit högre krav och mer 
fokus på lärande var andra saker som kom fram. En del anser att läroplanen gett ramar åt dem 
själva och mot föräldrar och arbetsledning och att den har hjälpt dem att sätta ord på arbetet de 
utför. Ett par av de intervjuade menar att läroplanen kan vara svårtolkad och en påpekar att inte 
läroplanen alltid visar en sann bild av verkligheten. De flesta av förskollärarna menar att 
läroplanen ligger till grund för arbetet i förskolan och att all planering utgår från denna. I 
kontakten med hemmet betonar samtliga förskollärare den viktiga dagliga kontakten. 
Utvecklingssamtal och föräldramöten är andra viktiga kontakter som förskollärarna nämner. 
Andra kontakter som nämns är föräldrafika, Lucia och att skicka hem veckobrev. Någon nämner 
att samarbetet med hemmet fungerar mycket bra, ett fåtal funderar på varför det ibland inte 
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kommer så många föräldrar på till exempel föräldramöten och några nämner att de vill utveckla 
kontakten med föräldrarna. När det gäller att göra föräldrarna medvetna om läroplanen berättar 
hälften av de intervjuade att de har den hängande på väggen och de övriga uppger andra sätt där 
föräldrarna kan ta del av läroplanen. Vid inskolningen av barnen brukar de flesta förskollärarna 
informera föräldrarna om läroplanen och en del uppger att föräldrarna även får information under 
föräldramöten. Andra sätt att informera om läroplanen som kommer fram är att ta upp 
information i veckobrevet eller att ta hjälp av utomstående person, kunnig inom området. 
Majoriteten av förskollärarna uppger att de ger information om läroplanen genom att visa och 
berätta vad och hur de ska arbeta och vilka mål de strävar efter. Några av förskollärarna berättar 
att de informerat föräldrar om läroplanen i samband med att de informerade om individuella 
utvecklingsplaner. Flera av förskollärarna har förslag på hur informationen till föräldrarna skulle 
kunna se ut till exempel genom att ha en broschyr om läroplanen, dra ut citat ur läroplanen som 
sedan föräldrarna får diskutera. Alla förskollärarna anser att föräldrarna inte är speciellt medvetna 
om läroplanen och de nämner att orsaken till detta kan vara brist på intresse, tid eller ork. Några 
andra tänkbara orsaker som kom fram under intervjuerna var att föräldrarna är nöjda så länge 
barnen trivs och att de då inte känner behov att ta del av läroplanen eller att det är förskollärarna 
själva som behöver bli bättre på att synliggöra läroplanen. En förskollärare undrar om föräldrarna 
inte läst läroplanen eller om den är för svår att tolka och en annan tycker att det är kommunens 
ansvar att ge information till föräldrarna. Några förskollärare menar dock att föräldrarna är 
medvetna om att det finns en läroplan men inte hur stor betydelse den har och att de föräldrar 
som är medvetna om betydelsen ofta själva arbetar inom förskola/skola. 
 

Förskolans läroplan ur föräldraperspektiv 

I vår enkätundersökning har 13 föräldrar av 78 deltagit. Av dessa är elva kvinnor och två män. 
Undersökningspersonerna hade sammanlagt sjutton stycken barn i åldrarna 1,5 - 6 år. Majoriteten 
av barnen var över tre år. 
 

Föräldrarnas möte med förskolans läroplan 

Av de tretton föräldrar som deltagit i vår enkätundersökning uppger mer än hälften att de känner 
till förskolans läroplan och ett flertal föräldrar att de inte känner till den. En mamma svarade både 
ja och nej på frågan. Båda papporna som deltog i enkätundersökningen uppgav att de kände till 
förskolans läroplan. Ungefär hälften av mammorna uppgav att de kände till förskolans läroplan 
och resterande uppgav att de inte kände till läroplanen. På frågan om hur de kommit i kontakt 
med förskolans läroplan svarar en övervägande majoritet att det skett genom förskolan. Några 
uppger att kontakten med läroplanen skett vid inskolningen och andra uppger att föräldramötet är 
informationskällan. 
 
En förälder säger dock att hon kommit i kontakt med förskolans läroplan genom sitt eget yrke 
som lärare i grundskolan. En annan förälder uppger att han förutom från förskolan även fått 
information om läroplanen genom sin sambos utbildning. 
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Föräldrarna berättar om innehållet i läroplanen. Någon enstaka av föräldrarna säger sig inte veta 
något om innehållet i förskolans läroplan. Resten av föräldrarna har många olika tankar om 
läroplanens innehåll bland annat att den innehåller mål för verksamheten, att förskolan ska 
utveckla barnen på ett individuellt och socialt plan, att barnen ska lära sig olika saker genom ett 
pedagogiskt lärande och lek, att ge barnen en positiv uppfattning om lärande och gemenskap i en 
trygg miljö samt att den har en värdegrund där alla har lika värde och tar upp livslångt lärande. 
En förälder som själv är verksam inom grundskolan berättar att läroplanen innehåller detta:  
 

– Gäller den pedagogiska verksamheten i förskolan. Behandlar områden, ställer upp mål och riktlinjer för, 
normer, utveckling, lärande, hem och förskola, barns inflytande m.m. Talar inte om hur mål ska nås 
(Mamma, barn 3 år och 5 år). 

 

Föräldrarnas tankar om informationen kring läroplanen 

Samtliga föräldrar anser att det är viktigt att de som föräldrar får ta del av läroplanens innehåll. 
Någon menar att det är viktigt att det finns information att tillgå för de föräldrar som är 
intresserade. Några föräldrar tycker att det är viktigt att veta hur personalen arbetar och vilka mål 
som finns. En del av föräldrarna menar att de vill veta vad förskolan kan göra för just deras barn. 
Några föräldrar anser att det är nödvändigt att känna till innehållet i förskolans läroplan för att 
kunna ställa krav och veta vilka förväntningar man kan ha på förskolan. Någon förälder tycker att 
det är varje förälders eget ansvar att känna till förskolans läroplan och dess innehåll. Några 
enstaka föräldrar tycker att det är viktigt med information från läroplanen för att kunna antingen 
hjälpa till i förskolans arbete eller att stödja barnet i hemmet. En av dessa föräldrar tror att hennes 
och andra föräldrars kunskaper om läroplanen kan leda till att de vill vara med och påverka 
kommunala beslut som rör förskolan. En förälder anser att det är viktigt att ta del av läroplanen 
men att det bli viktigare när barnet blir äldre, vilket nedanstående citat visar: 
 

– Visst är det viktigt. Till viss del har jag koll på läroplanen och en del mål. känns som att det blir 
viktigare ju äldre barnet blir, helst då de börjar skolan (Mamma, barn 4 år). 

 
Mer än hälften av föräldrarna känner att de har fått tillräcklig information om förskolans läroplan 
men någon önskar att få en möjlighet till föräldrasamtal kring läroplanens innehåll. En annan 
förälder uppger att innehållet i läroplanen går att läsa sig till men han saknar en återkoppling till 
förskolans och personalens mål och visioner. Någon uppger att informationen kring förskolans 
läroplan endast är tillräcklig tack vare eget intresse. Några föräldrar känner att de inte fått 
tillräcklig information om förskolans läroplan. En av dessa föräldrar upplever att information 
kring förskolans läroplan varit obefintlig. Någon enstaka förälder säger att de fått möjligheter till 
att ta del av läroplanens innehåll men att de inte varit aktiva eller haft tid till att göra det. 

 
Majoriteten av föräldrarna anser att de har fått en större förståelse för det pedagogiska arbete som 
bedrivs på förskolorna efter att ha tagit del av förskolans läroplan. Några av dessa föräldrar 
uppger att de nu förstår att personalen verkar för barnens lärande och att personalen försöker 
uträtta något. Varför läroplanen kan ge en ökad förståelse visar nedanstående citat: 
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– Ja, eftersom man vet spelreglerna är det lättare att förstå varför man gör vissa saker (Pappa, barn 5 år). 
 
En förälder uppger att förskolans målbeskrivningar, utvecklingssamtal och föräldramöten har 
hjälpt till att skapa en större förståelse för verksamheten. Hon tycker också att kunskapen om 
läroplanen är nyttig eftersom det kan hjälpa föräldrarna att ställa krav och förväntningar på 
verksamheten. En annan förälder som är lärare i grundskolan säger sig förstå förutsättningar och 
begränsningar tack vare läroplanen men även genom sin egna pedagogiska insyn. En förälder 
anser dock att han inte har fått någon större förståelse för arbetet som bedrivs på förskolan 
eftersom att han inte har läst igenom läroplanen ordentligt. 

Föräldrarnas syn på förskolans uppgift 

Majoriteten av föräldrarna tycker att förskolans uppgift är att på ett bra sätt ta hand om deras barn 
under dagen. Många föräldrar poängterar vikten av att barnen är trygga och att de trivs på sin 
förskola. Alla föräldrar har även andra tankar och åsikter om vad förskolans uppgift är. Att 
medverka i barnets utveckling, att barnen får lära genom lek, att barnen får träna socialt samspel 
och att barnen får förberedelse inför skolstarten är några återkommande tankar. Några andra 
tankar om förskolan är att den ska ge barnen lust att lära sig nya saker, att barnet genom olika 
aktiviteter och rutiner, i samarbete med föräldrarna, får ett medvetande om sig själv och sin 
omvärld. 
 

Sammanfattning  

Mer än hälften av föräldrarna uppger att de känner till förskolans läroplan och för en övervägande 
majoritet av dessa har kontakten skett genom förskolan vilket i många fall innebär vid 
inskolningen och på föräldramöten. En förälder uppger dock att hon kommit i kontakt med 
läroplanen genom sitt eget yrke som pedagog. En del av föräldrarna uppger att de inte känner till 
förskolans läroplan och en förälder säger att hon både känner till och inte känner till förskolans 
läroplan. Föräldrarnas kunskaper och tankar om förskolans läroplan är olika. Alla föräldrar tycker 
dock att det är viktigt att de som föräldrar får ta del av läroplanens innehåll men en förälder anser 
att det blir desto viktigare när barnet blir äldre. Vissa föräldrar vill veta hur personalen arbetar, 
vilka mål som finns och vad förskolan kan erbjuda deras barn medan andra tycker att det är 
nödvändigt att ha kunskap om läroplanen för att kunna ställa krav och förväntningar på förskolan. 
Många av föräldrarna känner att de fått tillräcklig information om förskolan läroplan men en 
förälder uppger att det beror på eget intresse. Några föräldrar känner att de inte har fått tillräcklig 
information om läroplanen och en förälder upplever att informationen har varit obefintlig. Att få 
en möjlighet till föräldrasamtal kring läroplanen och att få se förskolans och personalens egna 
mål och visioner är två önskemål av föräldrar för att bättre kunna förstå verksamheten och 
förskolans läroplan. Någon enstaka förälder säger att de fått möjligheten att ta del av läroplanen 
men att de inte varit aktiva eller haft tid till att göra det. Föräldrarna har många tankar om 
förskolan och dess uppgift. Majoriteten av föräldrarna tycker att läroplanen har gett dem en större 
förståelse för arbetet som bedrivs på förskolorna och en förälder nämner även sin egna 
pedagogiska insyn som en viktig del i förståelsen för arbetet i förskolan. Att personalen vill och 
försöker uträtta något samt att möjligheten att ställa krav och förväntningar på verksamheten 
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finns är några tankar som väckts hos föräldrar efter att ha tagit del av läroplanen. Någon enstaka 
förälder anser dock att de inte har någon större kunskap om innehållet i läroplanen och en av 
dessa uppger också att han på grund av dålig kunskap om läroplanen inte har fått en större 
förståelse för arbetet som bedrivs i förskolan.  Förskolans uppgift är enligt en majoritet av 
föräldrarna att på ett bra sätt ta hand om deras barn under dagen.  Föräldrarna vill också se att 
barnen är trygga och trivs på sin förskola. Att medverka i barnets utveckling, att barnen får lära 
genom lek, att barnen får träna socialt samspel och att barnen får förberedelse inför skolstarten är 
några återkommande tankar. 



 
 
 
 

21

Diskussion 

Validitet och reliabilitet 

Här kommer vi att diskutera vår undersöknings styrka och svaghet när det gäller resultatets 
tillförlitlighet. Enligt Patel (2003) är validitet undersökningens förmåga att mäta det den avsågs 
att mäta och med god reliabilitet menas att instrumenten används på ett tillförlitligt sätt. Som 
instrument i vår undersökning har vi använt oss av intervjuer och en enkätundersökning. Vårt 
huvudsyfte med intervjuerna var att beskriva vilken betydelse förskolans läroplan har för 
förskollärare. Med enkätundersökningen var vårt huvudsyfte att beskriva vilken betydelse 
förskolans läroplan har för föräldrar  
 
Styrkan med vår undersökning är att vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka, därför 
anser vi att vår undersökning har god validitet. Både intervju- och enkätfrågorna har vi formulerat 
på ett lättförståeligt sätt för att minska risken för missförstånd. Detta var extra viktigt när det 
gällde enkätfrågorna eftersom vi inte var närvarande och kunde hjälpa till med förklaringar. För 
att minimera risken att frågorna var svåra eller otydliga valde vi att låta en person läsa igenom 
frågorna innan vi lämnade ut enkäterna till föräldrarna Vi har använt oss av ett fåtal frågor 
eftersom för många frågor kan leda till att undersökningspersonerna inte orkar svara. Vid 
intervjuerna delade vi ut frågeformulären i förväg. Vi tror att detta minskar risken för att vi 
påverkar intervjupersonen med våra egna värderingar eftersom de innan vi kommer hunnit ta 
ställning till frågorna. Undersökningspersonerna i vår enkätundersökning har svarat på frågor 
utan någon som helst påverkan av oss men om de hade några funderingar kunde de kontakta oss 
eftersom vi lämnat ut våra telefonnummer. Vi tycker därför att vår undersökning även har relativt 
god reliabilitet. 
 
Svagheten med vår studie är att vår enkätundersökning, hade ett bortfall på 83 %. Bortfallet vid 
enkätundersökningen kan bero på att föräldrarna var stressade, julen närmade sig och de fick hem 
många andra brev om till exempel Lucia och annat julfirande. En förälder ansåg att frågorna 
krävde att man tänkte efter för att kunna besvara dem. Fler föräldrar kan ha upplevt att frågorna 
var för svåra eller tog för lång tid att besvara vilket även kan var en orsak till bortfallet. Enkäterna 
var ute i en och en halv vecka vilket kan ha varit för kort tid. Några förskollärare tackade nej till 
att deltaga i vår undersökning vilket kan ha berott på att de saknade tid eller intresse. Vi valde att 
nöja oss med sex undersökningspersoner eftersom vi inte ansåg att detta skulle påverka 
undersökningens validitet eller reliabilitet. 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att beskriva vilken betydelse förskolans läroplan har för förskollärare 
och föräldrar och hur informationen om förskolans läroplan till föräldrar kan se ut. Våra 
frågeställningar var vilken betydelse förskolans läroplan har för förskollärare och föräldrar, hur 
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samverkan mellan hem och förskola kan se ut och hur informationen om läroplanen till föräldrar 
kan se ut. Vi tycker oss ha fått svar på de frågeställningar vi hade. 
 

Läroplanens betydelse 

I vår studie har det visat sig att läroplanen anses mycket betydelsefull främst av förskollärarna 
men även av föräldrar med barn i förskolan. Att läroplanen verkar betyda mycket för 
förskollärarna har vi kunnat konstatera. På vilket sätt ska vi nu försöka reda ut. Alla förskollärare 
i vår undersökning är positivt inställda till förskolans läroplan och de flesta upplever att den 
inneburit ett stöd i deras arbete. Vi kan se kopplingar mellan förskollärarnas åsikter i denna fråga 
och Lumholdt (2004) som menar att läroplanen inneburit ett stöd för personalens pedagogiska 
arbete och att de samtidigt fick bekräftat sin betydelsefulla del i barnens lärande. I vår studie 
kunde vi se att de flesta av de intervjuade förskollärarna upplever att deras uppdrag blev tydligare 
och att statusen höjdes då förskolans läroplan trädde i kraft 1998. En orsak till statushöjningen 
kan vara att förskolans betydelse har stärkts i och med det nya utbildningssystemet och en annan 
orsak till att uppdraget upplevs tydligare kan bero på att förskolan har fått mer preciserade mål än 
tidigare (Skolverket rapport, 239, 2004). Förskollärarna i vår undersökning uppger att läroplanen 
ligger till grund för allt arbete och all planering i verksamheten och Campner och Persson (2000) 
menar att förskollärarna i och med läroplanens inträde fått bekräftelse för det pedagogiska arbetet 
med barnen. Läroplanen verkar också vara betydelsefull när det gäller att sätta ramar för dem 
själva, föräldrar och arbetsledning. Förskolans strävansmål gör det möjligt för föräldrar och barn 
att veta vilka krav de kan ställa och vad de kan förvänta sig av förskolan (Skolverket, Rapport 
239, 2004) och i resultatet tyckte vi oss se olika bilder av hur förskollärare kan ställa sig till detta. 
Vi tycker oss se att bilden visar både på ett ökat krav, hos förskollärare, att kunna visa upp hur 
man arbetar och på en större säkerhet eftersom det går att hänvisa arbetssättet till läroplanen.  
 
Fram träder en bild av läroplanen, ett viktigt men svårtolkat dokument. Att läroplanen upplevs 
som svår att tolka bland förskollärare kan bland annat bero på att den endast beskriver innehåll 
och mål till skillnad från gamla styrdokument såsom 1968 års Barnstugeutredning och 
Pedagogiskt program för förskolan från 1987 som innehöll omfattande beskrivningar av 
förskolans verksamhet med bland annat olika metoder för arbetet i förskolan. Dagens läroplan tar 
inte upp hur personalen ska arbeta eller vilket material som ska användas i strävan mot målen. 
Detta innebär att det ligger ett stort ansvar hos personalen att försöka förstå läroplanen och att 
utifrån den bilda sig en uppfattning om hur de vill arbeta. För att kunna informera föräldrarna om 
förskolans läroplan tror vi att det kan vara av stor vikt att personalen själva förstår läroplanen och 
har gjort en egen tolkning av den, vilket två av de intervjuade förskollärarna fått möjlighet att 
göra genom en utbildning i den aktuella kommunen. Om läroplanen är svår att tolka för 
förskollärare hur ska det då som förälder vara att läsa den? I vår undersökning uppger en del av 
föräldrarna att de inte känner till förskolans läroplan och av de föräldrar som känner till 
läroplanen varierar kunskaperna i stor grad. Samtliga föräldrar tycker det är betydelsefullt att 
känna till läroplanen bland annat därför att de vill veta hur arbetet på förskolan fungerar och för 
att kunna ställa krav och veta vilka förväntningar de kan ha på förskolan. Utifrån föräldrarnas 
åsikter och efter att ha läst Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn (1999) där det 
betonas hur viktigt det är för barnens trygghet och välbefinnande att föräldrarna vågar ha åsikter 
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på verksamheten kan vi dra slutsatsen att en öppen och rak kommunikation verkar underlätta 
samarbetet. Vi tycker liksom Juul och Jensen (2003) att det är pedagogen som ansvarar för att 
relationen förskola och hem fungerar bra. 
 

Kontakten med hemmet - samverkan och information 

Vår undersökning visar att den dagliga kontakten mellan förskollärare och föräldrar anses vara 
bland det viktigaste i relationen mellan hem och förskola. I denna dagliga kontakt kan man som 
förskollärare skapa en god relation till varje förälder. Det är i denna kontakt som vi har chansen 
att skapa ett ömsesidigt förtroende och en förståelse för, som Bengtsson och Olsen (2004) 
skriver, att allt vi gör både föräldrar och förskollärare gör vi för barnets bästa. Denna kontakt är 
värdefull men man får komma ihåg att detta möte ofta bara är ett utbyte av information 
(Skolverkets allmänna råd, Kvalitet i förskolan, 2005). Om föräldrarna ska få en större förståelse 
för förskolans verksamhet måste den vardagliga informationen ibland kopplas till läroplanen. Vi 
anser som Campner & Persson (2002) att informationen om förskolans läroplan lätt kan bli för 
abstrakt. Utifrån detta drar vi slutsatsen att man som förskollärare måste kunna konkretisera det 
abstrakta som står i läroplanen genom att berätta om dagens aktiviteter sett ur ett läroplans 
perspektiv. 
 
Samtliga förskollärare informerar om förskolans läroplan till föräldrarna och mer än hälften av 
föräldrarna uppger att de känner till läroplanen. De flesta av förskollärarna berättar att de 
informerar föräldrarna om läroplanen vid inskolningen och på föräldramöten och det stämmer väl 
överens med många föräldrars svar när det gällde informationstillfälle. I ett fall kan vi se en 
direkt koppling mellan en förskollärares tankar om läroplanen och informationen till föräldrarna. 
Hon ansåg att ansvaret för informationen till föräldrarna borde ligga i kommunens händer och vi 
tror därför att föräldrarna till en viss del går miste om informationen. Eftersom det enligt Lpfö98 
är förskolans uppdrag att tydligt visa för föräldrar och barn vilka mål och vilket innehåll 
verksamheten har, väcker denna åsikt frågor hos oss. Informationen om läroplanen kan se ut på 
olika sätt, antingen berättar förskollärarna rakt upp och ner från läroplanen eller också väljer de 
att informera om vissa delar till exempel genom att dra ut olika mål som man hänger upp på 
väggen. I Skolverkets allmänna råd, Kvalitet i förskolan (2005) kan man läsa hur viktigt det är att 
förskolans personal skapar möjligheter till pedagogiska diskussioner med föräldrarna för att de 
ska ha en möjlighet att påverka verksamheten och just pedagogiska diskussioner om läroplanens 
innehåll är något som önskas av en förälder i vår studie. Enligt Flising, m.fl.(1996) måste 
föräldrar få en möjlighet att se vad förskolan kan erbjuda för att få en förståelse för arbetet som 
bedrivs i förskolan och då kan det vara en nackdel att endast utgå från den dagliga verksamheten i 
samtal om läroplanen och att inte beröra ordet läroplan. Utifrån detta anser vi att föräldrarna bör 
få kunskaper om vad läroplanen är, vad den innebär för deras barn och för förskolans verksamhet. 
Vårt resultat pekar på att majoriteten av föräldrarna upplever att förskolans läroplan har gett dem 
en ökad förståelse för arbetet som bedrivs på förskolorna och därför kan vi dra den slutsatsen att 
information om läroplanen till föräldrarna är väldigt viktig.  
 
Vi tycker oss se att några föräldrar har en god uppfattning om vad som står i läroplanen medan 
andra har lite diffusare bild av läroplanens innehåll.  De föräldrar som har en klar uppfattning om 
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läroplanens innehåll har, förutom från förskolan, även kommit i kontakt med läroplanen på annat 
sätt, t.ex. förälder som själv arbetar inom förskola/skola. De flesta av de föräldrar som deltog i 
undersökningen hade barn över tre år och vi tror att detta, som även en förskollärare nämnde, kan 
bero på att föräldrarna börjar intressera sig mer ju äldre barnen blir. I vår undersökning tyder det 
på att föräldrarna är nöjda så länge barnen trivs på förskolan, vilket även Bengtsson & Olsen 
(2004) belyser i sin rapport, detta kan göra att de inte är lika intresserade av läroplanens innehåll. 
Det framkommer också att förskollärarna inte anser att föräldrarna är speciellt medvetna om 
förskolans läroplan. Att detta skulle bero på att föräldrar saknar intresse, tid eller ork kan, som 
Bengtsson & Olsen (2004) skriver i sin rapport, kan vara en möjlig orsak. En annan möjlig orsak 
kan vara att förskollärarna inte har nått ut till dessa föräldrar, vilket vår studie pekar på, eftersom 
några föräldrar uppgav att de inte fått någon information. Förskollärarna är skyldiga till att 
försöka få alla föräldrar delaktiga i verksamheten och om föräldrarna saknar intresse för 
verksamheten anser vi att varje förskollärare bör försöka se sin egen del i det hela eftersom det 
enligt Flising, m.fl. (1996) är de som har den största inblicken i verksamheten. I förskolans 
läroplan (Lpfö98) står det att förskolans arbete ska ske i ett nära samarbete med hemmet. Flising, 
m.fl.(1996) menar att föräldrarnas vilja och engagemang att delta i verksamheten är beroende på 
vilket sätt deras åsikter bemöts.  
 
Fast förskollärarna är positiva och beskriver läroplanen som ett stöd i arbetet är det många 
föräldrar som inte är medvetna om läroplanens betydelse. Kan detta bero på föräldrarnas brist på 
intresse och tid eller har förskollärarna svårt att förmedla kunskapen? Detta är två frågor som 
dykt under vår undersökning men vars svar vi endast kan spekulera i. Vi tror att i de fall där 
förskollärarna själva upplever läroplanen som svår finns möjligheten att de även tror att 
föräldrarna har samma åsikter om läroplanen. Information kan då halta, på det sätt att 
förskollärarna visar hur de arbetar och varför utan att koppla det till läroplanen. Kopplingen 
mellan läroplanen och verksamheten måste synas. Vi tror att detta kan innebära att många 
föräldrar kan ha en viss kunskap om förskolans läroplan utan att vara medvetna om det.  
 
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla barn som deltar i 
verksamheten ska erbjudas en trygg, rolig och lärorik vistelsetid. Omsorg, fostran och lärande ska 
bilda en helhet i den pedagogiska verksamheten (Lpfö98) och vi kunde i vår undersökning se att 
föräldrarna till viss del har liknande syn på förskolans uppgift även de som inte tycker sig ha 
kunskaper om förskolans läroplan. I vår litteraturstudie har vi kunnat se att förskolans utveckling 
följt samhällets utveckling bland annat när det gäller styrningen och synen på barn och lärande.  
Kanske är det just därför som föräldrarna med små kunskaper om läroplanen ändå har samma 
åsikter om förskolans uppgift. I lpfö98 beskrivs lärandet som en livslång process där vi lär oss 
under hela vår livstid och därför förvånade det oss att en del av föräldrarna ansåg att förskolans 
uppgift var att förbereda barnen inför skolan. Varför de tycker det kan vi inte veta men när vi 
blickar tillbaka i förskolans historia kan vi se att förskolans uppgift tidigare varit mer fokuserad 
på tillsynen än lärandet. Kan det vara därför dessa föräldrar inte ser lärandet i förskolan?  
Slutligen pekar vår undersökning på att förskolans vikigaste uppgifter enligt föräldrarna är att på 
ett bra sätt ta hand om deras barn under dagen, att barnen är trygga, trivs och att förskolan ska 
medverka i barnets utveckling vilket vi kan konstatera även är punkter som finns med i Lpfö98. 
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Egna erfarenheter inför framtiden 

Denna undersökning har gett oss större förståelse för läroplanens betydelse och även mycket 
viktig kunskap som vi kommer att ta med oss i framtiden. Vi har insett hur viktigt det är att 
informera föräldrarna om läroplanen men samtidigt hur svårt det kan var att hitta vägar för att nå 
fram till dem. Vi har fått många förslag på hur man kan informera föräldrarna om läroplanen och 
insett vikten av att koppla läroplanens innehåll till verksamheten. Det är även viktigt att man som 
förskollärare tänker på sitt eget förhållande till läroplanen och på hur det kan påverka 
informationen till föräldrarna.  

Fortsatt forskning 

Under arbetets gång så har vi funnit flera intressanta frågeställningar för fortsatt forskning men 
det var en främst en vi fastnade för. I den aktuella kommunen pågick ett projekt för personalen på 
vissa förskolor där de fick tolka läroplanen och diskutera sin egen syn på barn, lärande och 
förhållningssätt. Vi tycker att det hade varit intressant att följa arbetet och undersöka om 
personalens arbetssätt, planering och syn på läroplanen förändrats efter avslutat projekt.  
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Bilaga 1 
 
Antal år inom läraryrket ______ 
 
 
Barnens åldergrupp __________ 
 
 
 
Vad tycker du om Lpfö98? 
 
 
Vilken roll spelar Lpfö98 i ditt arbete och hur använder du den? 
 
 
 Upplever du att ditt uppdrag har förändrats efter läroplanens inträde? Motivera ditt svar. (Om du 
har varit yrkesverksam före läroplanens inträde.) 
 
Berätta om hur er samverkan med hemmet ser ut. 
 
 
Finns läroplanen tillgänglig för föräldrarna? 
 
 
Berätta på vilket/vilka sätt ni informerar föräldrarna om läroplanen? 
 
 
Hur medvetna tycker du att föräldrarna är om läroplanen? 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Till dig som har barn i förskolan! 
 
Vi är två lärarstudenter, Ulrika Eriksson och Camilla Söderberg, som ska genomföra en 
enkätundersökning till vårt examensarbete. Arbetet ska handla om förskolans läroplan och 
uppdrag. Vi vill med dessa frågor ta reda på om du, som har barn i förskolan, har haft möjlighet 
att ta del av läroplanens innehåll. Vi hoppas att detta arbete ska resultera i att vi får en ökad 
förståelse för hur vi som lärare i förskolan kan presentera läroplanen för dig med barn i förskolan. 
 
Du som deltar i enkätundersökningen kommer att vara anonym. Efter att du har fyllt i enkäten 
kan du lägga ned den i medföljande kuvert och klistra igen. Kuvertet lämnas i lådan märkt 
”Enkätsvar”.  
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men ditt deltagande är viktigt för arbetets kvalitet. 
 
Om du har några funderingar kring denna enkät får du gärna ta kontakt med oss.  
Ulrika Eriksson tfn:  
Camilla Söderberg tfn:  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Kiruna november 2005 
 
Ulrika Eriksson    Camilla Söderberg 



 

Mamma_____     Pappa_____     Annan anhörig_____ 
 
 
Ålder på barnet/barnen__________ 
 
 
1. Känner du till förskolans läroplan, Lpfö98? Om nej, gå vidare till fråga 5. 
 
Ja_____     Nej_____ 
 
2. På vilket sätt har du kommit i kontakt med läroplanen?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
3. Berätta vad du vet om läroplanens innehåll. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
4. Upplever du att innehållet i läroplanen gett dig en ökad förståelse för arbetet som bedrivs på 
förskolan? Motivera ditt svar. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 
 
5. Anser du att det är viktigt att du som förälder får ta del av läroplanens innehåll? Motivera ditt 
svar. 



 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 
 
6. Känner du att du har fått tillräcklig information om innehållet i förskolans läroplan? Om inte, 
vad saknar du?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 
 
7.Vad tycker du att förskolans uppgift är? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________  
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Påminnelse om enkätundersökning 
 
Förra veckan lämnade vi ut enkäter till er föräldrar.  
 
Vi planerar att samla in dessa tisdagen den 6/12. 
 
Om ni fyllt i enkäten kan ni lämna in den i lådan märkt 
”enkätsvar”. 
 
Tack på förhand! 
Camilla Söderberg och Ulrika Eriksson, Lärarstudenter 
 
 
 
 




